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1  صندوق النقد الدو�ي 

 المرفق األول: االستب�ان المحدث لتقي�م إدارة االستثمار العام 

 نموذج التقي�م
 السؤال

 = إ� حد ما أو إ� حد أقل 1 = إ� حد ما  2 = إ� حد أ��ب  3

 التخط�ط لمست��ات من االستثمار العام قابله لالستثمار  -ألف

وسط؟العامة: هل تضم الحكومة مؤسسات ترتكز عليها المال�ة العامة لدعم االستدامة المال�ة و�سه�ل التخط�ط لالستثمار العام ع� المدى المت أهداف وقواعد المال�ة  -1

يوجد ع� األقل هدف او حد واحد لضمان قدرة  
 الحكومة العامة ع� تحمل الدين 

يوجد ع� األقل هدف او حد واحد لضمان  
الحكومة المرك��ة ع� تحمل  استمرار�ة قدرة  

 الدين 

يوجد   من ال  للحكومة  ف  معني حد  أو  هدف 
تحمل  ع�  القدرة  استمرار�ة  ضمان  أجل 

 الدين 

للحكومة   ف  معني حد  أو  هدف  يوضع  هل 
ع�    من القدرة  استمرار�ة  ضمان  أجل 

 الدين   تحمل 
أ -1

توجد ع� األقل قاعدة مال�ة دائمة واحدة تطبق  
وتوجد ع� األقل قاعدة    المرك��ة،ع� الحكومة  

ي  
إضا�ف عن�  ع�  تطبق  للمقارنة  قابلة  واحدة 

دون   الحكومة  مثل  العامة  الحكومة  ي 
�ف رئ��ي 
 المرك��ة  

واحدة   دائمة  مال�ة  قاعدة  األقل  ع�  توجد 
 تطبق ع� الحكومة المرك��ة  

ال توجد قواعد دائمة للمال�ة العامة  شد س�اسة المال�ة العامة     بقاعدةهل �س�ت
 او أ��� من قواعد المال�ة العامة الدائمة  

ب-أ

للمال�ة األجل  متوسط  إطار  إعداد  العامة   يتم 
المال�ة   مجمالت  و�تضمن  الموازنة  اعداد  قبل 
الجاري   االنفاق  ف  بني ف  التمي�ي و�تيح  العامة 

وعات الجار�ة والجد�دة   والرأسما�ي والم�ش

يتم إعداد إطار متوسط األجل للمال�ة العامة 
ع�   �قت�  ل�نه  الموازنة  اعداد  قبل 

النفقات مثل  العامة  المال�ة  او   ،مجمالت 
اض   ،او العجز  ،اإليرادات  او مجم�ع االق�ت

للمال�ة   االجل  متوسط  إطار  اعداد  يتم  ال 
 العامة قبل اعداد الموازنة  

للمال�ة   االجل  متوسط  إطار  يوجد  هل 
مع   الموازنة  اعداد  ا�ساق  �حقق  العامة 

 ج -1 س�اسة المال�ة العامة 

: هل �ستند قرارات تخص�ص  -٢ ي والقطا�ي
ن القطاعات؟ التخط�ط الوطين ات�ج�ات بني ات�ج�ات قطاع�ة واس�ت االستثمار إ� اس�ت

الوطن�ة   الخطط  او  ات�ج�ات  االس�ت ��ش  يتم 
كل   وتغ�ي  العام  لالستثمار  والقطاع�ة 
ي تمول من خالل الموازنة بغض   وعات اليت الم�ش
من   التم��ل  (مثل  تم��لها،  مصدر  عن  النظر 
عالقة   خالل  من  او  عامه  كات  �ش او  ف  المانحني

ف العام والخاص)ا  ف القطاعني ا�ة بني  ل�ش

ات�ج�ات او الخطط الوطن�ة او   يتم ��ش االس�ت
لالستثما  بعض    ر القطاع�ة  تغ�ي  العام، 

ي تمول من خالل الموازنة.  وعات اليت  الم�ش

ات�ج�ات او خطط وطن�ة او   يتم اعداد اس�ت
سوي   تغ�ي  ال  العام،  لالستثمار  اقطاع�ة 

ي المواز 
وعات الموجودة �ف  نة. بعض الم�ش

وطن�ة   ات�ج�ه  اس�ت الحكومة  تعد  هل 
ات�ج�ات قطاع�ة لالستثمار العام   واس�ت

أ -2



 

 

تتضمن   االستثمار�ة  الحكومة  ات�ج�ات  اس�ت
وع   م�ش كل  لتكلفة  حدة    ع�تقديرات 

ي حدود قيود  
ى �ف وعات االستثمار�ة ال��ب والم�ش

 مال�ة كل�ة. 

تتضمن   االستثمار�ة  الحكومة  ات�ج�ات  اس�ت
ال�ل�ة   االستثمار�ة  للخطط  عامة  تقديرات 

 والقطاع�ة 

الحكومة   خطط  او  ات�ج�ات  اس�ت
عن   معلومات  تتضمن  ال  االستثمار�ة 

تبة   الم�ت االستثمار    ع�التكال�ف  خطط 
 العام

تق يتم  تكال�ف  هل  او دير  ات�ج�ات  اس�ت
والقطاع�ة   الوطن�ة  الحكومة  خطط 

 _ب 2   لالستثمار العام؟

تتضمن القطاع�ة  ات�ج�ات  قابلة    االس�ت أهدافا 
للق�اس ل�ل من المخرجات والنتائج (مثل الحد  

 من االختناقات المرور�ة). 

ات�ج�ات القطاع�ة تتضمن أهدافا قابلة   االس�ت
(مثل   للمخرجات  ي  للق�اس  اليت الطرق  أم�ال 

 �جري إ�شاؤها). 

أهدافا   تتضمن  ال  القطاع�ة  ات�ج�ات  االس�ت
 قابلة للق�اس للمخرجات أو النتائج. 

تتضمن   ات�ج�اتهل  القطاع�ة    االس�ت
ونتائج   لمخرجات  للق�اس  قابلة  أهدافا 

وعات  االستثمار�ة   الم�ش

 _ج 2

ن ال��انات المختلفة: هل هناك تنسيق فعال لخطط استثمارات الحكومة المرك��ة وال��انات الحكوم�ة األخرى  3  _ التنسيق بني

ى  ال��ب الرأسما�ي  اإلنفاق  خطط  ��ش  يتم 
للحكومات دون المرك��ة إ� جانب استثمارات  
ف   بني مناقشات رسم�ة  المرك��ة وعقد  الحكومة 

المرك��ة   المرك��ة  الحكومة  دون  والحكومات 
 حول أول��ات االستثمار. 

ى   ال��ب الرأسما�ي  اإلنفاق  خطط  ��ش  يتم 
جانب   إ�  المرك��ة  دون  للحكومات 

ول�ن ال توجد   ،المرك��ة استثمارات الحكومة 
المرك��ة   الحكومة  ف  بني رسم�ة  مناقشة 
أول��ات   حول  المرك��ة  دون  والحكومات 
 االستثمار. 

الرأسما�ي  اإلنفاق  دون    خطط  للحكومات 
الحكومة المرك��ة وال    المرك��ة ال تعرض ع�
 تجري مناقشتها معها. 

�شأن االتفاق الرأسما�ي   تنسيق  هناكهل  
الحكومات   ف  والحكومة    دونبني المرك��ة 

 المرك��ة 

 _أ 3

الحكومة المرك��ة تطبق نظاما يتسم بالشفاف�ة  
ع� قواعد لتنف�ذ التح��الت الرأسمال�ة  م  و�قو 

الح إخطار  إ�  و�تم  المرك��ة،  دون  كومات 
الحكومات دون المرك��ة بالتح��الت المتوقعة  

بدا�ة   ع�    كل. قبل  أشهر  �ستة  جد�دة  مال�ة 
 األقل. 

يتسم   نظاما  تطبق  المرك��ة  الحكومة 
ع  و�قوم  لتنف�ذ  بالشفاف�ة  قواعد   �

دون   الحكومات  إ�  الرأسمال�ة  التح��الت 
الحكوما  إخطار  يتم  ول�ن  دون  المرك��ة،  ت 

المرك��ة بالتح��الت المتوقعة قبل بدا�ة كل  
ة تقل عن ستة أشهر.   سنة مال�ة جد�دة بف�ت

ال يوجد لدى الحكومة المرك��ة نظام يتسم  
لتنف�ذ   قواعد  ع�  و�قوم  بالشفاف�ة 
دون   الحكومات  إ�  الرأسمال�ة  التح��الت 

 المرك��ة. 

نظام  المرك��ة  الحكومة  لدى  يوجد  هل 
  لتنف�ذ ع� قواعد   و�قومبالشفاف�ة  يتسم

الحكومات دون   الرأسمال�ة إ�  التحوالت 
عن هذە    أن�ةالمرك��ة، ولتوف�ي معلومات  

 ؟ التح��الت

 _ب 3

امات   ف باالل�ت المرك��ة  الحكومة  إبالغ  يتم 
وعات الرأسمال�ة   ي تنشأ عن الم�ش االحتمال�ة اليت
العامة   والمؤسسات  المرك��ة  دون  للحكومات 
ف العام والخاص،   ف القطاعني ا�ة بني وعالقات ال�ش
للحكومة  الموازنة  وثائق  ي 

�ف بال�امل    وتعرض 
 المرك��ة. 

 

امات   ف باالل�ت المرك��ة  الحكومة  إبالغ  يتم 
ى   وعات ال��ب ي تنشأ عن الم�ش االحتمال�ة اليت

العامة  للحكومات دون المرك��ة والمؤسسات  
العام  ف  القطاعني ف  بني ا�ة  ال�ش وعالقات 
ي وثائق  

والخاص، ل�نها بوجه عام ال تعرض �ف
 الموازنة للحكومة المرك��ة. 

امات   ف باالل�ت المرك��ة  الحكومة  إبالغ  يتم  ال 
ى   وعات ال��ب ي تنشأ عن الم�ش االحتمال�ة اليت
والمؤسسات   المرك��ة  دون  للحكومات 

ف القطا  ا�ة بني ف العام العامة وعالقات ال�ش عني
 والخاص. 

المرك��ة  ه الحكومة  إبالغ  يتم  ل 
ا  امات  ف عن  ال باالل�ت تنشأ  ي  اليت حتمال�ة 

للحكومات   الرأسمال�ة  وعات    دون الم�ش
وعالقات   العامة  والمؤسسات  المرك��ة 

ف القطا  ا�ة بني ف ال�ش  والخاص؟ العام  عني

 _ج 3

وعات لتقي�م منتظم للم�ش 4 حات الم�ش وعات: هل تخضع مق�ت  وعات؟ _ تقي�م الم�ش
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ي   ى تخضع بانتظام لتحل�ل فيف وعات ال��ب الم�ش
واقتصادي وما�ي دقيق، والنتائج المختارة من  
هذا التحل�ل ��ش أو تخضع لمراجعة خارج�ة  

 مستقلة. 

ى تخضع بانتظام لتحل�ل   وعات ال��ب الم�ش
ي واقتصادي وما�ي دقيق.   فيف

ى ال تخضع   وعات الرأسمال�ة ال��ب الم�ش
ي  أو اقتصادي أو ما�ي بانتظام لتحل�ل فيف

 دقيق. 

وعات الرأسمال�ة   هل تخضع الم�ش
ي واقتصادي وما�ي  ى لتحل�ل فيف ال��ب

 دقيق؟ 

 _أ 4

حد   ع�  مركزي  ودعم  مع�ار�ة  منهج�ة  توجد 
وعات.   سواء التقي�م الم�ش

مركزي   دعم  أو  مع�ار�ة  منهج�ة  إما  توجد 
وعات.   التقي�م الم�ش

مركزي   دعم  أو  منشورة  منهج�ة  توجد  ال 
وعات.   التقي�م الم�ش

مع�ار�ة ودعم مركزي   منهج�ة  توجد  هل 
وعات؟    التقي�م الم�ش

 _ب 4

للمخاطر   تقي�ما  يتضمن  وعات  الم�ش تقي�م 
�غ�ي مجموعة من المخاطر المحتملة، و�جري  
المخاطر.   هذە  وطأة  التخف�ف  خطط  إعداد 

 العامة لتم��ل البن�ة التحت�ة؟ 

وعات يتضمن تقي�ما   للمخاطر  تقي�م الم�ش
 �غ�ي مجموعة من المخاطر المحتملة. 

من   كجزء  بانتظام  المخاطر  تقي�م  يتم  ال 
وعات.   تقي�م الم�ش

ي االعتبار عند تقي�م  
هل تؤخذ المخاطر �ف

وعات؟   الم�ش
 _ج 4

ن  -5 ا�ة بني ن العام والخاصالمصادر البد�لة لتم��ل البن�ة التحت�ة: هل يوجد مناخ مالئم للقطاع الخاص وعالقات ال�ش  والمؤسسات العامة لتم��ل البن�ة التحت�ة؟  القطاعني

التحت�ة   البن�ة  أسواق  ي 
�ف منافسة  توجد 

ى، وأجهزة التنظ�م االقتصادي   االقتصاد�ة ال��ب
 مستقلة وراسخة. 

البن�ة   أسواق  بعض  ي 
�ف منافسة  توجد 

االقتصاد�ة، و�وجد عدد قل�ل من   التحت�ة 
 االقتصادي الراسخة. أجهزة التنظ�م 

توف�ي البيئة التحت�ة االقتصاد�ة �قت� ع�  
من   قل�ل  عدد  يوجد  أو  محل�ة،  احتكارات 

 أجهزة التنظ�م االقتصادي الراسخة. 

ي 
�ف التنافس  �دعم  التنظ��ي  اإلطار  هل 

مجال   ي 
�ف للمنافسة  المفتوحة  األسواق 

ال�ه��اء   (مثل  االقتصاد�ة  التحت�ة  البن�ة 
واالتصاال  والالسل��ة  والم�اە  السل��ة  ت 

 والنقل)؟ 

 _أ 5

ف   بني ا�ة  لل�ش س�اسة  ات�ج�ة  اس�ت ��ش  تم 
ي  

قانويف إطار  و�وجد  والخاص،  العام  ف  القطاعني
وعات   ي إعداد م�ش

شاد به �ف تنظ��ي قوي لالس�ت
ف   القطاعني ف  بني ا�ة    ، والخاص  ، العامال�ش

 واخت�ارها و�دارتها. 

ف   بني ا�ة  لل�ش س�اسة  ات�ج�ة  اس�ت ��ش  تم 
اإلطار   ول�ن  والخاص،  العام  ف  القطاعني

ي التنظ��ي ضع�ف. 
 القانويف

الس�اسة   ات�ج�ة  االس�ت إطار  ��ش  يتم  لم 
والخاص،   العام  ف  القطاعني ف  بني ا�ة  ال�ش

ي التنظ��ي ضع�ف. 
 واإلطار القانويف

ات�ج�ة   اس�ت الحكومة  ت  ��ش س�اسة  هل 
ف العام   �شأن ف القطاعني ا�ة بني عالقات ال�ش

قانون� و�طارا  ا/تنظ�م�ا  والخاص، 
ا�ة   وعات ال�ش ي إعداد م�ش

شاد به �ف لالس�ت
واخت�ارها   والخاص  العام  ف  القطاعني ف  بني

 و�دارتها؟ 

 _ب 5

لحكومة تراجع وتن�ش تق��را موحدا عن خطط  
 االستثمار واألداء الما�ي للمؤسسات العامة. 

االستثمار   خطط  تراجع  الحكومة 
تق��ر   تن�ش  ال  ل�نها  العامة،  للمؤسسات 

تلك الخطط أو عن األداء الما�ي موحدا عن  
 للمؤسسات العامة. 

االستثمار   خطط  تراجع  ال  الحكومة 
 للمؤسسات العامة بانتظام. 

ف الحكومة ع� خطط االستثمار   هل ��ش
؟  للمؤسسات العامة وتراقب أداءها الما�ي

 _ج 5

وعات المناسبة  -باء   ضمان تخص�ص االستثمار العام للقطاعات والم�ش

 الموازنة متعددة السنوات: هل تقوم الحكومة ب�عداد توقعات متوسطة األجل لإلنفاق الرأسما�ي ع� أساس التكال�ف ال�املة؟إعداد  -6

تن�ش توقعات لإلنفاق الرأسما�ي مقسمة حسب  
ي �غ�ي     3- 5الوزارة أو القطاع ع� مدى أفق زميف

 سنوات. 

اإلنفاق  مجم�ع  �شأن  توقعات  ��ش 
مدى   ع�  �غ�ي  الرأسما�ي  ي  زميف   3- 5أفق 

 سنوات. 

ال تن�ش توقعات �شأن اإلنفاق الرأسما�ي لما | 
 بعد سنة الموازنة. 

الرأسما�ي  باإلنفاق  تنبؤات  توضع  هل 
أفق   مدى  ع�  القطاع  أو  الوزارة  حسب 

ي متعدد السنوات؟   زميف

 _أ 6



 

 

 
السنوات   متعددة  ملزمة  قصوى  حدود  توجد 

أو   الوزارة  الرأسمال�ة حسب  أو  للنفقات  القطاع 
نامج.   ال�ب

متعددة   إرشاد�ة  قصوى  حدود  توجد 
حسب   الرأسمال�ة  للنفقات  السنوات 

نامج    الوزارة أو القطاع أو ال�ب

ال توجد حدود قصوى متعددة السنوات  
أو   الوزارة  حسب  الرأسمال�ة  للنفقات 

 القطاع أو 
نامج.   ال�ب

متعددة   قصوى  حدود  توجد  هل 
حسب   الرأسمال�ة  النفقات  السنوات 

نامج؟ ا   لوزارة أو القطاع أو ال�ب

 _ب 6

إل�شاء   ال�ل�ة  التكال�ف  �شأن  التوقعات  تن�ش 
جانب   إ�  ى  ال��ب الرأسمال�ة  وعات  الم�ش

ي �غ�ي   - 3التوقعات السن��ة ع� مدى أفق زميف
 سنوات.  5

ال�ل�ة   التكال�ف  �شأن  التوقعات  تن�ش 
ى.  وعات الرأسمال�ة ال��ب  إل�شاء الم�ش

توقعات   تن�ش  ال�ل�ة  ال  التكال�ف  �شأن 
ى.  وعات الرأسمال�ة ال��ب  اإل�شاء الم�ش

هل تن�ش التوقعات �شأن التكال�ف ال�ل�ة  
ى؟  وعات الرأسمال�ة ال��ب  اإل�شاء الم�ش

 _ج 6

، واإلنفاق الجاري المرتبط به، من خالل عمل�ة إعداد   -_ 7  الموازنة؟ شمول الموازنة ووحدتها: إ� أي مدى ينقذ اإلنفاق الرأسما�ي

ال تضطلع بأي إنفاق رأسما�ي أو تضطلع ب�نفاق  
ي الموازنة.  انات �محدود ک رأسما�

 غ�ي مدرجة �ف
اإلنفاق  من  كب�ي  جزء  بتنف�ذ  تضطلع 
ي الموازنة،  

الرأسما�ي ك�انات غ�ي مدرجة �ف
السلطة   من  تف��ض  وجود  مع  ول�ن 
وثائق   ي 

�ف ذلك  عن  واإلفصاح  �ع�ة  الت�ش
 الموازنة. 

اإلنفاق  من  كب�ي  جزء  بتنف�ذ  تضطلع 
ي الموازنة  

الرأسما�ي ک�انات غ�ي مدرجة �ف
السلطة   من  تف��ض  وجود  عدم  مع 
وثائق   ي 

�ف ذلك  عن  إفصاح  أو  �ع�ة  الت�ش
 الموازنة. 

 الرأسما�ي هل �جري تنف�ذ معظم اإلنفاق  
 من خالل الموازنة؟ 

 _أ 7

ي وثائق  
وعات الرأسمال�ة مدرجة �ف   الموازنة،ل الم�ش

 ف النظر عن مصادر تم��لها. ب� 
ي  

وعات الرأسمال�ة مدرجة �ف معظم الم�ش
يتضمن   ال  ذلك  ل�ن  الموازنة،  وثائق 
ف   بني ا�ة  ال�ش عالقات  وعات  م�ش عرض 
من   الممولة  أو  والخاص  العام  ف  القطاعني
وعات المؤسسات   مصادر خارج�ة أو م�ش

 العامة. 

الرأسمال�ة ل�ست معروضة   وعات  الم�ش
وثائ  ي 

�ف شامل  نحو  بما  ع�  الموازنة،  ق 
ف   القطاعني ف  بني ا�ة  ال�ش وعات  م�ش فيها 
مصادر   من  والممولة  والخاص  العام 
وعات المؤسسات العامة.   خارج�ة وم�ش

ي  
وعات الرأسمال�ة مدرجة �ف هل كل الم�ش

وثائق الموازنة، ب�ف النظر عن مصدر  
 تم��لها؟ 

 _ب 7

تتو� إعداد الموازنة الرأسمال�ة والموازنة الجار�ة  
ي وثائق الموازنة، مع  

وزارة واحدة وتعرضان معا �ف
امج أو تصن�ف   استخدام تصن�ف ع� أساس ال�ب

 . ي
 وظ��ف

  تتو� إعداد الموازنة الرأسمال�ة والموازنة 
ي 

�ف معا  وتعرضان  واحدة  وزارة  الجار�ة 
استخدام  بدون  ول�ن  الموازنة،  وثائق 
تصن�ف  أو  امج  ال�ب أساس  ع�    تصن�ف 

ي 
 وظ��ف

إعداد الموازنة الرأسمال�ة والموازنة  تتو�  
ي  

الجار�ة وزارات منفصلة، و/أو تعرض �ف
 .وث�قة منفصلة للموازنة

الرأسمال�ة   الموازنة  إعداد  �جري  هل 
ي 

�ف معا  وعرضهما  الجار�ة  والموازنة 
 الموازنة؟ 

 _ج 7

وعات االستثمار�ة أثناء تنف�ذ الموازنة؟  _ 8  إعداد موازنة االستثمار: هل تتوافر الحما�ة للم�ش
أساس  ع�  تخصص  الم�وفات  اعتمادات 
تكال�ف   عن  المعلومات  وتدرج  سنوي، 
امات لسنوات متعددة   ف وعات ال�ل�ة واالل�ت الم�ش

ي وثائق الموازنة. 
 �ف

ع�   خصص  الم�وفات  اعتمادات 
عن  أساس   المعلومات  وتدرج  سنوي، 

وثائق   ي 
�ف ال�ل�ة  وعات  الم�ش تكال�ف 

 الموازنة. 

ع�   تخصص  الم�وفات  اعتمادات 
عن   المعلومات  ول�ن  سنوي،  أساس 
ي  

�ف تدرج  ال  ال�ل�ة  وعات  الم�ش تكال�ف 
 وثائق الموازنة. 

بتخص�ص   �ع�ة  الت�ش السلطة  تقوم  هل 
بدء   ال�ل�ة وقت  وعات  الم�ش م�وفات 

؟  ي وع المعيف  الم�ش

 _أ 8
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إ�  الرأسما�ي  اإلنفاق  من  اعتمادات  مناقلة 
السلطة   موافقة  ي 

تقت�ف الجاري  اإلنفاق 
�ع�ة.   الت�ش

ع�   المال�ة  وزارة  توافق  أن  �جوز 
المناقلة من اإلنفاق الرأسما�ي إ� اإلنفاق 

 الجاري. 

ال توجد قيود ع� مناقلة االعتمادات من  
 اإلنفاق الرأسما�ي إ� اإلنفاق الجاري.  

هل تمنع مناقلة االعتمادات خالل السنة  
اإلنفاق  إ�  الرأسما�ي  اإلنفاق  من 

 الجاري؟ 

 _ب 8

ي  
وعات الجار�ة �ف توجد آل�ة لحما�ة تم��ل الم�ش

 الموازنة السن��ة وع� المدى المتوسط 
آل�ة   وعات  توجد  الم�ش تم��ل  لحما�ة 

ي الموازنة السن��ة. 
 الجار�ة �ف

لحما�ة تم��ل   بها  آل�ة معمول  توجد  ال 
وعات الجاري   الم�ش

وعات الجار�ة �ع�ي   هل استكمال الم�ش
وعات جد�دة   األول��ة ع� بدء م�ش

 _ج 8

ة؟ تم��ل أعمال الص�انة: هل �خصص تم��ل كاف ألعمال الص�انة الدور�ة _ 9  والتحسينات ال�ب�ي
االحت�اجات من   ق�اس�ة لتحد�د  توجد منهج�ة 
لها   الروتين�ة وتكلفتها، وخصص  الص�انة  أعمال 

ي الموازنة. 
 المبالغ المناسبة بوجه عام �ف

لتحد�د   ق�اس�ة  منهج�ة  توجد 
الص�انة  أعمال  من  االحت�اجات 

 وتكلفتها. الروتين�ة 

لتحد�د   ق�اس�ة  منهج�ة  توجد  ال 
 االحت�اجات من أعمال الص�انة الروتين�ة. 

توجد  ه هل  كاف  تم��ل  �خصص  ل 
االحت�اجات من   لتقدير  ق�اس�ة  منهج�ة 
من   وتم��لها  الروتين�ة  الص�انة  أعمال 

 الموازنة؟ 

 _أ 9

أعمال   لتحد�د  ق�اس�ة  منهج�ة  توجد 
ي الخطط الوطن�ة  

ى، وتدرج �ف التحسينات ال��ب
 أو القطاع�ة. 

أعمال   لتحد�د  ق�اس�ة  منهج�ة  توجد 
ي  

�ف تدرج  ال  ل�نها  ى،  ال��ب التحسينات 
 الخطط الوطن�ة أو القطاع�ة. 

ال توجد منهج�ة ق�اس�ة لتحد�د أعمال  
ى، وال   ي الخطط  التحسينات ال��ب

تدرج �ف
 الوطن�ة أو القطاع�ة. 

هل توجد منهج�ة ق�اس�ة لتحد�د أعمال  
التجد�دات   (مثل  ى  ال��ب التحسينات 
األصول   ي 

�ف والتوسعات)  م�مات  وال�ت
خطط   ي 

�ف مدرجة  �ي  وهل  الموجودة، 
 االستثمار الوطن�ة والقطاع�ة؟ 

 _ب 9

ى   ال��ب والتحسينات  الروتين�ة  الص�انة  أعمال 
ي 

 الموازنة، و�تم إبالغ ب�اناتها. تحدد بانتظام �ف
والتحسينات   الروتين�ة  الص�انة  أعمال 

ي الموازنة. 
ى حدد بانتظام �ف  ال��ب

والتحسينات   الروتين�ة  الص�انة  أعمال 
ي الموازنة. 

ى ال تحدد بانتظام �ف  ال��ب
المتعلقة  ه النفقات  تحد�د  �مكن  ل 

والتحسينات   الروتين�ة  الص�انة  بأعمال 
ي 

ى �ف  الموازنة؟ ال��ب

 _ج 9

وعات: اخت�ار  _ 10 وعات؟  لتوج�ههل توجد مؤسسات واجراءات محددة  الم�ش  اخت�ار الم�ش

من   الممولة  فيها  (بما  ى  ال��ب وعات  الم�ش
ف   القطاعني ف  بني ا�ة  ال�ش خالل  من  أو  ف  المانحني
ي وزارة مرك��ة،  

العام والخاص) تخضع للفحص �ف
مع الحصول ع� مدخالت من هيئة مستقلة أو  

ي الموازنة. 
، قبل إدراجها �ف ف اء مستقلني  خ�ب

ى (بما فيها الممولة من   وعات ال��ب الم�ش
ف   بني ا�ة  ال�ش خالل  من  أو  ف  المانحني
تخضع   والخاص)  العام  ف  القطاعني
ي 

�ف إدراجها  قبل  مرك��ة  وزارة  لمراجعة 
 الموازنة. 

ى (بما فيها الممولة من   وعات ال��ب الم�ش
ف   بني ا�ة  ال�ش خالل  من  أو  ف  المانحني

والخاص)   العام  ف  تخضع  ال  القطاعني
ي 

�ف إدراجها  قبل  مرك��ة  وزارة  لمراجعة 
 الموازنة. 

مرك��ة   مراجعة  الحكومة  تجري  هل 
ى قبل اتخاذ  وعات ال��ب لتقي�مات الم�ش

ي الموازنة؟ 
 قرارات إلدراجها �ف

 _أ 10

 



 

 

وعات و�تم   توجد معاي�ي منشورة الخت�ار الم�ش
 عموما اخت�ارها من خالل العمل�ة الالزمة. 

الخت�ار   منشورة  معاي�ي  توجد 
وعات  اخت�ار    ،الم�ش �مكن  ول�ن 

االخت�ار   عمل�ة  إطار  خارج  وعات  الم�ش
 الالزمة. 

أو عمل�ة الزمة   توجد معاي�ي منشورة  ال 
وعات.   االخت�ار الم�ش

ن�ش معاي�ي ق�اس�ة  هل تقوم الحكومة ب 
وتتق�د بها، وتنص ع� العمل�ة الالزمة  

وعات؟   الخت�ار الم�ش

 _ب 10

شاملة  ت مسبقة  بقائمة  الحكومة  حتفظ 
ي خضعت للتقي�م،   وعات االستثمار�ة اليت بالم�ش
ي  

ي تدرج �ف وعات اليت ي اخت�ار الم�ش
�ستخدمها �ف

 الموازنة السن��ة وع� المدى المتوسط 

الحكومة   مسبقة  تحتفظ  بقائمة 
خضعت   ي  اليت االستثمار�ة  وعات  بالم�ش
وعات   م�ش اخت�ار  �مكن  ول�ن  للتقي�م، 
الموازنة   خالل  من  لتم��لها  أخرى 

 السن��ة. 

مسبقة   بقائمة  الحكومة  تحتفظ  ال 
ي   اليت االستثمار�ة   | وعات  بالم�ش

 خضعت للتقي�م. 

�قائمة  الحكومة  تحتفظ  مسبقة    هل 
ي خضعت  وعات االستثمار�ة اليت بالم�ش

ي الموازنة السن��ة؟ 
 للتقي�م إلدراجها �ف

 _ج 10

وعات األصول العامة المنتجة والمعمرة   ج�م _ تنف�ذ م�ش

�ات  11     _ المش�ت
ى من   ال��ب وعات  الم�ش لمعظم  تقدم عطاءات 
االطالع   للجمهور  و�تاح  تنافس�ة  عمل�ة  خالل 

كاملة   معلومات  الوقت  ع�  ي 
و�ف وموثوقة 

�ات.   المناسب عن المش�ت

من  ت كب�ي  لعدد  عطاءات  قدم 
عمل�ة   خالل  من  ى  ال��ب وعات  الم�ش

ول�ن ال يتاح للجمهور االطالع    ، تنافس�ة
�ات إال �شكل   ع� معلومات عن المش�ت

 محدود. 

وعات   م�ش لبضع  إال  عطاءات  تقدم  ال 
من خالل عمل�ة تنافس�ة وال يتاح    ی ک�ب 

االطال  عن  للجمهور  معلومات  ع�  ع 
�ات إال �شكل محدود.   المش�ت

ألغراض   �ات  المش�ت عمل�ة  هل 
مفتوحة   ى  ال��ب الرأسمال�ة  وعات  الم�ش

 وشفافة؟ 

 _أ 11

ع�   تحتوي  �ات  للمش�ت ب�انات  قاعدة  توجد 
إصدار   و�تم  معقول،  �شكل  مكتملة  معلومات 
مراقبة   نظام  لدعم  مع�ار�ة  تحل�ل�ة  تقار�ر 

 . ي  منه�ب

�ات تحتوي  توجد   للمش�ت ب�انات  قاعدة 
معقول،   �شكل  مكتملة  معلومات  ع� 
تحل�ل�ة   تقار�ر  إصدار  يتم  ال  ول�ن 

 مع�ار�ة من قاعدة الب�انات. 

أو   �ات،  للمش�ت ب�انات  قاعدة  توجد  ال 
ي 

�ف تتاح  ال  أو  مكتملة  غ�ي  المعلومات 
مراحل   معظم  خالل  المناسب  الوقت 

اء.   عمل�ة تحص�ل ال�ش

يوجد نظام مط  بق لضمان مراقبة  هل 
؟  ي

�ات �شكل كا�ف  المش�ت
 _ب 11
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لمراجعة    الشكاوى تخضع  ال  �ات  المش�ت �شأن 
ي    الجهاز تصدر هذا    وتوص�ات  مستقل، جهاز  

�ف
، و�تم انفاذها ب�امة.   الوقت المناسب، وتن�ش

�ات تخضع   الشكاوى �شأن المش�ت
ول�ن توص�ات    مستقل،لمراجعة جهاز 

ي الوقت  
هذا الجهاز ال تصدر �ف

،المناسب، وال  وال يتم انفاها    تن�ش
 ب�امة. 

�ات   الشكاوى المش�ت تخضع    �شأن  ال 
 لمراجعة جهاز مستقل  

مراجعة   عمل�ة  �شأن    الشكاوى هل 
ي  

و�ف عادلة  بط��قة  تجرى  �ات  المش�ت
 الوقت المناسب 

 _ج 11

ي الوقت المناسب؟  لإلنفاق _ توافر التم��ل: هل يتاح التم��ل 12  
الرأسما�ي �ن  

التدفقات   �شأن  التنبؤات  إعداد  يتم 
شهري،   أساس  ع�  تحديثها  �جري  أو  النقد�ة 
القصوى   بالحدود  الهيئات  الوزارات  إبالغ  و�تم 

امات للسنة المال�ة ال�املة.  ف  لالل�ت

�شأن   التنبؤات  إعداد  التدفقات يتم 
النقد�ة أو �جري تحديثها ع� أساس ر�ــع 
الهيئات   الوزارات  إبالغ  و�تم  سنوي، 
امات مقدما قبل   ف بالحدود القصوى لالل�ت

 ع� األقل.   ر�ــع سنة

التدفقات  �شأن  تنبؤات  إعداد  يتم  ال 
النقد�ة أو ال �جري تحديثها بانتظام، وال  
بالحدود   الهيئات  الوزارات  إبالغ  يتم 

ف  ي الوقت المناسب. القصوى لالل�ت
 امات �ف

هل تتمكن الوزارات الهيئات من التخط�ط  
وعات   الم�ش ع�  باإلنفاق  ام  ف واالل�ت
تنبؤات  أساس  ع�  مقدما  الرأسمال�ة 

 موثوقة �شأن التدفقات النقد�ة؟ 

 أ- ۱۲

النقد�ة   عن  اإلفراج  العاد�ة  الظروف  ي 
�ف يتم 

المناسب   الوقت  ي 
�ف وعات  الم�ش الم�وفات 

 المخصص.  االعتماد وفقا 

ي بعض األح�ان اإلفراج عن النقد�ة  
يتم �ف

ات   ف�ت ي 
�ف وعات  الم�ش الم�وفات 

 متأخرة. 

ا ما �خضع   وعات كث�ي �ل م�وفات الم�ش
ف النقد�ة.   لتقنني

عن   اإلفراج  يتم  لم�وفات  هل  النقد�ة 
ي الوقت المناسب؟ 

وعات �ف  الم�ش
 ب - ۱۲

ه�كل   ي 
�ف تماما  مدمج  ي  الخار�ب التم��ل 

 الحسابات الم�ف�ة الحكوم�ة الرئ�س�ة. 
لدى   ي  الخار�ب بالتم��ل  االحتفاظ  يتم 
المركزي، ل�نه ال �شكل جزءا من   البنك 
الحكوم�ة   الم�ف�ة  الحسابات  ه�كل 

 الرئ�س�ة. 

بجزء   االحتفاظ  التم��ل  يتم  من  كب�ي 
ي حسابات لدي بنوك تجار�ة  

ي �ف الخار�ب
 خارج البنك المركزي. 

  ( ف المانحني من  ي  الخار�ب التم��ل  ل 
ي 

�ف تماما  مدمج  الرأسمال�ة  وعات  للم�ش
 ه�كل الحسابات الم�ف�ة الحكوم�ة 

 ج- ۱۲

 الرئ�س�ة 
 



 

 

اف ع�ي تنف�ذ محفظة االستثمار العام بأ�ملها؟ 13  اف عليها: هل يوجد ا�ش  _ إدارة المحافظ واال�ش

تخضع   ى،  ال��ب وعات  الم�ش لجميع  بالنسبة 
التقدم   وكذلك  وع  للم�ش اإلجمال�ة  التكال�ف 
تنف�ذ   أثناء  المرك��ة  للمراقبة  العمل  ي 

�ف المادي 
وع.   الم�ش

وعات   ى، تتم  بالنسبة لمعظم الم�ش ال��ب
وع وكذلك   مراقبة التكال�ف السن��ة للم�ش
تنف�ذ   أثناء  العمل  ي 

�ف المادي  التقدم 
وع.   الم�ش

ى ال   وعات الرأسمال�ة ال��ب معظم الم�ش
وع.   تخضع للمراقبة أثناء تنف�ذ الم�ش

الرأسمال�ة   وعات  الم�ش تخضع  هل 
وع؟  ى للمراقبة أثناء تنف�ذ الم�ش  ال��ب

 أ- ۱۳

وعات  �مكن إعادة   ف الم�ش تخص�ص األموال بني
مراقبة   إجراءات  تطبيق  مع  التنف�ذ،  أثناء 

 منهج�ة وشفافة. 

ف   بني األموال  تخص�ص  إعادة  �مكن 
وعات أثناء التنف�ذ، ول�ن ال تطبيق   الم�ش

 الشفافةأي إجراءات مراقبة منهج�ة 

ف   بني األموال  تخص�ص  إعادة  �مكن  ال 
وعات أثناء التنف�ذ.   الم�ش

تخ  إعادة  �مكن  ف  هل  بني األموال  ص�ص 
وعات االستثمار أثناء التنف�ذ؟   م�ش

 ب - ۱۳

ى   ال��ب وعات  للم�ش الحقة  مراجعات  تجري 
ونتائجه   وع  الم�ش تكال�ف  ع�  تركز  بانتظام 
اء   خ�ب أو  مستقلة  هيئة  بها  تقوم  ومخرجاته، 
س�اسات   تعد�ل  ي 

�ف منها  و�ستفاد   ، ف مستقلني
وع.   و�جراءات تنف�ذ الم�ش

أح�انا   الحقة  تجري  مراجعات 
تكال�ف   ع�  تركز  ى  ال��ب وعات  للم�ش

وع ونتائجه ومخرجاته.   الم�ش

بانتظام  الحقة  مراجعات  إجراء 
وال   إلزام�ا،  ل�س  ى  ال��ب وعات  للم�ش

ي كث�ي من 
 تجرى هذە المراجعات �ف

 األح�ان. 

س�اسات   بتعد�ل  الحكومة  تقوم  هل 
ب�جراء   وعات  الم�ش تنف�ذ  و�جراءات 

بانتظا  الحقة  وعات  مراجعات  للم�ش م 
ي استكملت مراحل إ�شائها؟   اليت

 ج- ۱۳

وعات: 14  وعات الرأسمال�ة وتخضع للرقابة بصورة ج�دة اثناء مرحلة التنف�ذ؟ _ إدارة تنف�ذ الم�ش  هل تدار الم�ش

ف كبار   بانتظام موظفني الهيئات  الوزارات/  تحدد 
ف  ى وتعد    مسؤولني وعات االستثمار ال��ب عن م�ش

 الموازنة.  ع�خطط التنف�ذ قبل الموافقة 

ف   تحدد الوزارات/ الهيئات بانتظام موظفني
ف  مسؤولني االستثمار    كبار  وعات  م�ش عن 

قبل   تعد  ال  التنف�ذ  ان خطط  اال  ى  ال��ب
 الموازنة.  ع�الموافقة 

بانتظام  الهيئات  الوزارات/  تحدد  ال 
ف  مسؤولني ف كبار  وعات    موظفني م�ش عن 

ى وال تعد خط التنف�ذ    ط االستثمار ال��ب
 الموازنة.  ع�قبل الموافقة 

/الهيئات   الوزارات  لدي  توجد  هل 
وعات؟ ترتيبات فعالة إل   دارة الم�ش

 أ- ۱٤
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توجد قواعد و�جراءات موحدة لتعد�الت جميع  
مراجعة   األمر،  لزم  إذا  وتتضمن،  وعات  الم�ش
وتكال�فه   وع  الم�ش إقامة  األسباب  جوه��ة 

 ومخرجاته المتوقعة. 

توجد قواعد و�جراءات موحدة لتعد�الت  
وعات   ىالم�ش ول�نها ال تتضمن، إذا    ، ال��ب

لزم األمر، مراجعة جوه��ة و�عادة تقي�م  
وتكال�فه   وع  الم�ش إقامة  األسباب 

 ومخرجاته المتوقعة. 

إجراءات أو  قواعد  توجد  موحدة    ال 
وعات.   التعد�الت الم�ش

  و�جراءات   قواعد   الحكومة   أصدرت   هل 
  توجيه�ة  ومبادئ 

وعات   لتعد�الت  ي   الم�ش  تطبق  واليت
  جميع   ع�  بانتظام 

وعات  ى؟  الم�ش  ال��ب

 ب - ۱٤

ى   ال��ب الرأسمال�ة  وعات  الم�ش معظم  تخضع 
ي الحق لحساباتها، وتقوم السلطة   التدقيق خار�ب
المعلومات   وتمح�ص  بن�ش  بانتظام  �ع�ة  الت�ش

 . عن هذا التدقيق

الرأسمال�ة   وعات  الم�ش بعض  تخضع 
لحساباتها،   ي الحق  خار�ب لتدقيق  ى  ال��ب
بن�ش   الخارج�ة  التدقيق  جهة  وتقوم 

 المعلومات عن هذا التدقيق. 

ى   وعات الرأسمال�ة ال��ب ال تخضع الم�ش
ي الحق لحساباتها  عادة لتدقيق خار�ب

الحق   تدقيق  ي  روتييف �شكل  �جري  هل 
وعات   الرأسمال�ة؟ لحسابات الم�ش

 ج- ۱٤

ي ال�شوف المال�ة �شكل صحيح 15
 _ مراقبة األصول: هل تحسب ق�مة األصول وتبلغ ب�اناتها �ن

سجالت األصول شاملة و�جري تحديثها بانتظام  
ات معقولة.   ع� ف�ت

 

�جري   أو  شاملة  إما  األصول  سجالت 
ات معقولة.   تحديثها بانتظام ع� ف�ت

 

شاملة   ل�ست  األصول  وال  سجالت 
 �جري تحديثها بانتظام. 

 

األصول   سجالت  تحد�ث  يتم  هل 
بانتظام عن ط��ق إجراء مس�ح المخزون  

 األصول العامة وق�متها وحالتها؟ 

 أ- ۱٥

معظم  الحسابات المال�ة للحكومة تتضمن ق�مة  
ي �عاد   األصول  غ�ي المال�ة اليت

ق�مة   الحسابات المال�ة للحكومة تتضمن 
غ�ي   األصول  �عاد  بعض  ي  اليت المال�ة 

 تقي�مها بانتظام. 

حسابات المال�ة للحكومة ال تتضمن ق�مة  
 األصول غ�ي المال�ة. 

هل يتم �سج�ل ق�م األصول غ�ي المال�ة  
ي الحسابات المال�ة للحكومة؟ 

 �ف
 ب - ۱٥



ب�انات   ي 
�ف �سجل  الثابتة  األصول  اهالك 

�شأن    ع�التشغ�ل   محددة  فرض�ات  أساس 
 األصول. 

ب�انات   ي 
�ف �سجل  الثابتة  األصول  اهالك 

التقديرات    ع�التشغ�ل   أساس 
 اإلحصائ�ة  

ي  
�ف �سجل  ال  الثابتة  األصول  اهالك 

 ب�انات التشغ�ل  
األصول   اهالك  يرصد  ي  الثابتةهل 

�ف
 ة  � تشغ�ل الحكومالب�انات 

 ج- ۱٥

 قضا�ا شاملة 

وعات االستثمار العام �دعم عمل�ات صنع القرار والمراقبة؟   المعلومات: دعم تكنولوج�ا  ي شامل لم�ش هل يوجد نظام معلومات حاسويب  ألف 

 : ي
ي تكفل فعال�ة  اإلطار القانوين تيبات المؤسس�ة والصالح�ات ونطاق التغط�ة واإلجراءات والمعاي�ي والمساءلة اليت ي وتنظ��ي �دعم ال�ت

 باء  إدارة االستثمار العام؟هل يوجد إطار قانويف

 : ن اتهم) ووض�ح أدوارهم ومسؤول�  قدرات الموظفني ف و/أو معرفتهم ومهاراتهم وخ�ب ف (عدد العاملني  ج�م  اتهم تدعم فعال�ة مؤسسات إدارة االستثمار العام؟ هل قدرات الموظفني




